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Środa 15.12.2021r. 

Temat kompleksowy: Pada śnieg – święta tuż tuż. 

Cele: 

− Zapoznanie z liczbą 7 w aspekcie kardynalnym i porządkowym. 

− Wskazywanie czego brakuje na obrazku. 

− Wyrabianie umiejętności przełożenia tekstu literackiego na język matematyczny. 

 

Przebieg: 

1) ,,Powstanie liczby 7”. 

Rodzic opowiada dziecku historię o bałwankach i układa sylwety bałwanków przed 

dzieckiem.  

 

W zimowy dzień sześciu chłopców wyszło na podwórko. Każdy z nich ulepił jednego bałwana. 

Dziecko staje przed bałwankami i liczy je: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

- Mamy 6 bałwanków – mówi Kacper. 

- Zróbmy wspólnie jeszcze jednego bałwana – proponuje Piotr. 

- Kolejny bałwan gotowy – mówi Robert. 

- Ile bałwanków mamy teraz?  

Dziecko przelicza bałwanki: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 

- Mamy 7 bałwanków. 

 

2) Demonstracja sposobu pisania cyfry 7. (załącznik nr 1) 

Rodzic pokazuje jak należy napisać cyfrę 7. Dziecko pisze cyfrę palcem w powietrzu, na 

dywanie. (Układa cyfrę 7 z plasteliny) 

 

3) Przedstawienie cyfry 7 w aspekcie kardynalnym. 

Rodzic kładzie przed dzieckiem 7 bałwanków. Na stoliku leży 7 mioteł (kredek). Rodzic 

zadaję pytanie: 

- Ile bałwanków wisi na tablicy? 

- Ile mioteł leży na stoliku? 

- Czego jest więcej, bałwanków, czy mioteł? 

Dziecko kładzie po 1 miotle do każdego bałwanka. 
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4) Przedstawienie liczby 7 w aspekcie porządkowym. (załącznik nr 2) 

Siedem bałwanków przed domem stoi. 

I żaden dzieci się nie boi. 

Pierwszy bałwanek na imię ma Janek. 

Drugi bałwanek na głowie ma wianek. 

Trzeci bałwanek jest bardzo wysoki. 

A czwarty lubi narciarskie skoki. 

Piąty – poważny jest jak księgowy. 

Szósty kapelusz dostał dziś nowy. 

Siódmy zaś bałwan jest chyba zaspany... 

– A może po prostu zakochany? 

 

5) Rozmowa na temat wiersza. 

- O kim jest wiersz? 

- Ile bałwanków stoi przed domem? 

- Który bałwan ma na imię Janek? 

- Który bałwan ma na głowie wianek? 

- Który bałwan jest bardzo wysoki? 

- Który bałwan lubi narciarskie skoki? 

- Który bałwan jest poważny jak księgowy? 

- Który bałwan dostał dziś nowy kapelusz? 

- Który bałwan jest zaspany, a może zakochany? 

 

6) ,,Siedem guzików” – rysowanie brakujących elementów. 

Dziecko otrzymuje sylwety bałwanków, na których rysuje 7 guzików. 

 

7) ,,Po siedem” – zabawa orientacyjno-porządkowa. 

Dziecko porusza się swobodnie po sali. Na hasło ,,siódemki” – przynosi 7 zabawek. 

 

 

 



3 
 

8) ,,Zima” – zabawa ruchowa. 

Dziecko maszeruje po obwodzie koła i recytuje rytmicznie rymowankę. 

Zima do nas zawitała, 

Śniegu, mrozu dużo dała. 

Mroźną zimę my lubimy, 

I wesoło się bawimy. 

 

9) ,,Kula śnieżna” –praca plastyczna. 

Przykładowe prace plastyczne: 
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Załącznik nr 1 

 

Załącznik nr 2 

 

 


